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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 17تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

انتهينا آخر درس إىل املبتدأ واخلرب، عرفنا املبتدأ، وذكرنا أن منه الرصيح واملؤّول، قلنا: املبتدأ هو االسم 
سند إيله خربه، والعاري من العوامل اللفظية، وذكرنا أمثلة.

ُ
 املرفوع اذلي أ

 ]اخلرب[

" َو"الزَّْيُدوَن )َواْلَخَبُر: هَُو َاِلاْسُم َاْلَمْرُفوُع َاْلُمْسَنُد ِإَلْيهِ، َنْحَو قَْوِلَك "َزْيٌد َقاِئٌم" َو"الزَّْيَداِن َقاِئَماِن

 (".َقاِئُموَن 

اََلخها قال املؤلف ) َنُد إ خُمسخ خَمرخفُوُع اَل ُم اَل سخ : ُهَو اَِلا َرَبُ ( هذا هو تعريف اخلرب، املراد باخلرب يف اللغة هو َواخلخ
انلبأ، لكن يف انلحو هو )االسم( فخرج الفعل واحلرف، )املرفوع( فخرج املنصوب واملخفوض، 

: هو اجلزء اذلي تتم به الفائدة مع املبتدأ، كما قال )املسند إيله( أي اذلي أسند إىل املبتدأ، واملراد به
 انلاظم:

خُمتاُمُّ  ُزخُء ال َرَبُ اْلخ اَدهخ َواخلخ  ......................................** * الَفائ

 فقونلا )العلم نور(، فلكمة )نور( يه اخلرب، وبه تمت فائدة الالكم.

 : ].... غري واضح ....[.الطالب
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أن أشري إيله، لكن هنا اجلملة وشبه اجلملة ليست  : هذا تفصيل يأيت يف أقسام اخلرب، وما أردتالشيخ
يه نفسها اخلرب، وإنما يه متعلقة بمحذوف، تقديره، لّما نقول )زيد يف ابليت(، فـ)زيد( مبتدأ مرفوع 

وعالمة رفعه الضمة، و)يف( حرف جر، و)ابليت( اسم جمرور، بـ)يف( وعالمة جره الكرسة، وشبه اجلملة 
ف )زيد عند أخيه( متعلق بمحذوف مقّدر واختلف يف تقديره هل هو فعل من جار واملجرور، أو الظر

، وُقّدر مستقًرا، تقديره: زيد مستقر يف ابليت، أو عند أخيه، فرجع اتلقدير إىل أنه  أو اسم، قّدر استقرَّ
اسم مرفوع، لكن نستطيع أن نذكر يف اتلعريف: هو االسم املرفوع حقيقة أو تقديرا، أو: اخلرب هو 

ء اذلي تتم به الفائدة، هذا أعم فيشمل مااكن مرفواع، ظاهرا أو مااكن مجلة أو شبه مجلة، وذللك اجلز
 قال ابن مالك:

يَاداى َشاهاـَدهخ 
َ
اَدهخ *** ََكهلُل بَر ُّ َواأل خُمتاُمُّ الَفائ ُـزخُء ال

خ
َـرَبُ اْل

خ
 َواخل

إلخراج  -مع املبتدأ-د من اتلقييد فنقول هو: املسند إيله اذلي تتم به فائدة الالكم مع املبتدأ، الب 
 الفاعل، ألن به تتم فائدة الالكم مع الفعل، فنقول هذا أيضا تعريف آخر للخرب.

 مثاهل عبد السالم؟ اسمان مرفواعن أسند أحدهما لآلخر!
 : )الشجرة مثمرة(.عبد السالم
 : مثال آخر؟الشيخ
 : )اهلل ربنا(.الطالب
 : )زيد قائم(.الطالب
 لم نافع(.: )العالطالب

: هذه لكها أمثلة جتمع أوال أسما وهو املبتدأ، ويُسند إيله اسم آخر مرفوع تتم الفائدة به )الكعبة الشيخ
قبلتنا(، ملا تقول )الكعبة( ما املقصود؟! )قبلتنا( أسندت إيلها اسما آخر تمت به الفائدة، تقول )اهلل( 

نلا سواه، )اجلهل ضالل(، أو )ظالم(، يعين هذا  ماذا بعد! تقول )ربنا( أي خالقنا ومعبودنا ال معبود
وصفه أو ما يرتتب عليه، وهكذا األمثلة ابلاقية، مّثلت باملفرد، وكذلك نمّثل باملثىن، ومجع املذكر 

السالم، ومجع اتلكسري، وباألسماء اخلمسة )أخوك حارض(، و)فوك راقبه(، أي احذره أن يتلكم بغري ما 
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دان(، و)اهلندات عفيفات(، و)املسلمات حمتشمات(، و)الزيدون قائمون(، أحل اهلل، و)الطابلان جمته
 و)املسلمون منصورون(، و)العلماء حمرتمون(.

 الطالب: شيخنا كيف نعرب )فوك راقبه(؟

الشيخ: )فو( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة، وهو مضاف، والاكف ضمري 
)راقب( فعل أمر مبين ىلع السكون ال حمل هل من اإلعراب، والفاعل متصل يف حمل جر مضاف إيله، 

ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت، واهلاء ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل نصب مفعول به، واجلملة 
 الفعلية يف حمل رفع خرب مبتدأ.

 ]أقسام املبتدأ[

: أنا، وحنن، وهيدََّم ِذكُْرهُ. واملضمر اثنا عشر )واملبتدأ ِقْسَماِن َظاهٌِر َوُمضَْمٌر، َفالظَّاهِرُ َما َتَق

وأنتما، وأُنتم، وأننت، وهو، وهى، وهما، وهم، وهن. حنو قولك )أنا قائم( و)حنن وأنَت، وأنِت، 

 قائمون( وما أشبه ذلك(

َمر  قال ) َمانا َظاهار  َوُمضخ صل إيله ( تعرفون ما هو الظاهر، أي اذلي ليس بضمري، ما ال يتوواملبتدأ قاسخ
بقرينة الكم أو خطاب أو غيبة، اكألمثلة اليت ذكرناها سابقا، وأما املضمر فاملقصود به هو الضمائر 

 االثين عرش، اثنان منها للمتلكم، ومخسة للمخاطب، ومخسة للغائب، فيه اثنا عرش ضمريا.

اذلكور أو اإلناث، أو املفرد )أنا(، و)حنن( أما )أنا( فللمفرد املتلكم، ذكرا اكن أو مؤنثا، و)حنن( جلماعة 
املعظم نفسه أو من غريه، وكذلك املثىن، و)أنت( للمفرد املخاطب املذّكر، تقول )أنا حارض(، كما يف 

نَا}اآلية قال تعاىل 
َ
َعزُّ َنَفراا أ

َ
ََثُ مانخَك َماِلا وَأ كخ

َ
، )أنا( ضمري منفصل مبين ىلع السكون يف 34{الكهفأ

 خلرب.حمل رفع مبتدأ، وأكرث هو ا

ا ََنخنُ }و)حنن( أيضا  ما  إانخ ََلاثخُتمخ إاِلا يَوخ
َثلُُهمخ َطرايَقةا مخ

َ
اذخ َيُقوُل أ اَما َيُقولُوَن إ لَُم ب عخ

َ
، )حنن( ضمري 104{طهأ

منفصل مبين ىلع الضم وهو املبتدأ، و)أعلم( هو املبتدأ، و)أنت( للمفرد املخاطب املذكر، تقول )أنت 
صل مبين ىلع الفتح يف حمل رفع املبتدأ )ذو( خرب مرفوع وعالمة رفعه ذو خلق(، فـ)أنت( ضمري منف

 الواو ألنه من األسماء اخلمسة، وهو مضاف و)خلق( مضاف إيله جمرور.
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و)أنِت( ضمري املفرد املخاطب املؤنث، تقول )أنِت جمتهدة( فـ)أنت( ضمري منفصل مبين ىلع الكرس يف 
 حمل رفع مبتدأ، )جمتهدة( خرب مرفوع.

أنتما( املثىن املخاطب املذكر واملؤنث، تقول )أنتما ذوا خلق(، )أنتما( ضمري منفصل مبين ىلع و)
السكون، وىلع لك حال هذه الضمائر خمتلف يف إعرابها، هناك من يعرف )أن(، و)اتلاء( للخطاب، 

بتدأ، )ذوا( و)ما( للمثىن، وامليم الساكنة للجمع، األمر فيه سعة، )أنتما( ضمري منفصل يف حمل رفع م
خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة، هذا إعراب، اإلعراب اثلاين: خرب مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، إعراب ثالث: خرب مرفوع وعالمة 

 مرفوع وعالمة رفعه األلف رفعه الضمة املقدرة ىلع الواو منع من ظهورها اثلقل، اإلعراب الرابع: خرب
 ألنه ملحق باملثىن، هذه أربع إعرابات.

 )خلق( مضاف إيله جمرور وعالمة جره الكرسة.

يف املثىن )أنتما ذاتا خلق(، يقال )ذا( و )ذات(، و)ذوا خلق( و)ذواتا خلق(، و)َذوو خلق( و)ذوات 
 خلق(.

( ضمري منفصل مبين ىلع السكون يف حمل )أنتم( للجمع املخاطب املذكر، يقال )أنتم ذوو حلم(، )أنتم
رفع مبتدأ، )ذوو( خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذكر السالم، وهو مضاف و)حلم( 

 مضاف إيله.

)أننت( للجمع املخاطب املؤنث، فتقول )أننت ذوات خلق( إذا اكن املقصود خماطبة الرجال مع النساء 
خالف األصويلني يف الضمري هل هذا يشمل اذلكور واإلناث معهم تغليبا،  فيقال )أنتم(، وعند ذلك يأيت

أو أصال يشمل اذلكور واإلناث، هذه مسألة أصويلة خمتلف فيها يف ضمري اجلمع إذا اكن يف اذلكور هل 
يدخل فيه اإلناث من باب أن خطاب الرشع يشمل اذلكور واإلناث ولك امللكفني، أو أنه يشملهم بوضع 

و أن الوضع يشمل اذلكور فقط واإلناث دخلوا بأدلة أخرى، هذا خالف أصويل، لكن يف وضع اللغة، أ
 اللغة )أنتم( لذلكور، و)أننت( لإلناث، وقد يدخل اإلناث مع اذلكور بمقتىض الرشع وأدلة الرشع.
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ع )أننت( جلمع املخاطب املؤنث، )أننت ذوات خلق(، )أننت( ضمري منفصل مبين ىلع الفتح يف حمل رف
متبدأ، و)ذوات( خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مجع مؤنث سالم مضاف، و)خلق( مضاف إيله 

 جمرور وعالمة جره الكرسة.

)هو( املفرد الغائب املذّكر واألمثلة كثرية، و)يه( للمفرد الغائب املؤنث، و)هما( للمثىن الغائب املذكر 
 واملؤنث، و)هم( جلمع الغائب املذكر، و)هّن( جلمع الغائب املؤنث.

إذا اكن املبتدأ ضمريا فال يكون متصال، يكون منفصال، ال يكو، )ـَت أو ـُت أو ـِت ، أو ـنا أو ـَن 
أو ـو( أو األلف، أو ايلاء، ما يكون إنما دائما منفصال، )أنا، حنن، أنَت، أنِت، أنتما، أننّت، أنتم، هو،  ،

 يه، هما، هم، هن، هم(.

 ]أقسام اخلرب[

 )واخلرب قسمان: مفرد، وغري مفرد. 

فاملفرد حنو: زيد قائم، وغري املفرد: أربعة أشياء: اجلار واجملرور، والظرف، والفعل مع 

عله، واملبتدأ مع خربه، حنو قولك: زيد يف الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته فا

 ذاهبة.( 

هذا اخلرب ىلع قسمني، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون غري مفرد، سبق معنا املفرد يف أقسام االسم 
رد وهل تعريف آخر، وستأتينا قلنا املفرد ما ليس بمثىن وال مجع، لكن هنا جاء املف -مفرد ومثىن ومجع-

تعريفات أخرى بالنسبة للمفرد أيضا، هنا املفرد )ما ليس جبملة وال شبه مجلة( يعين املفرد ليس جبملة 
إسمية، وال مجلة فعلية، وال جار وجمرور، وال ظرف، فتقول )زيد اعلم(، )اعلم ليست مجلة(، )ادّلرب 

 بلحر هادئ(.طويل(، )طويل( ليست مجلة، )العلم نافع(، و)ا

 : ].... غري واضح ....[.الطالب
: ال، املفرد سابقا ما دل ىلع واحد، هذا املعىن يف أقسام األسماء واللكمة، يف باب املبتدأ واخلرب الشيخ

 املفرد يشء آخر، هو ما ليس جبملة وال شبيها باجلملة.
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(، )قائم( مفرد لكمة د َنو: زيد قائمواخلرب قسمان: مفرد، وغري مفرد، فاملفرهذا هو املفرد كما ذكر قال )
واحدة، ليست مجلة، ليست مثل )قام أبوه(، وليست مثل )أبوه اعلم(، )زيد اعلم( ليس كمثل )زيد قام 
أبوه(، )زيد( مبتدأ، )اعلم( خرب، وهنا )قام أبوه( خرب، أو )أبوه اعلم( خرب، أو )يف املسجد خرب(، )عند 

م(، )اعلم( لكمة واحدة، فهنا اخلرب مفرد، ليس جبملة، ال إسمية أخيه خرب(، إذن هذه ليست مثل )اعل
 تبدأ باسم، وال فعلية تبدأ بفعل، وال يه شبه مجلة أي تشبه اجلملة جار وجمرور أو ظرف.

 ]كون اخلرب مجلة[

 القسم اثلاين: غري املفرد وهو أربعة أقسام: 

مثاهلا )العلم طلبه مرّغب فيه(، )اجلهل أثره  : واملراد بها اجلملة اليت تبتدأ باسم،= اْلملة اِلسمية1
كار  وخيم(، أو )عظيم(، )القرآن حفظه يسري(، صحيح } را َفَهلخ مانخ ُمدا

كخ اذلِّ آَن ل نَا الخُقرخ خ ، 17{القمرَولََقدخ يََّسا
 (.لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري ىلع من يَّسه اهلل عليهلكن كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم )

ة االسمية تبتدئ باالسم، اجلملة إما تبدأ باالسم، وإما تبدأ بالفعل، فإذا بدأت باالسم فيه مجلة اجلمل
إسمية، وإذا بدأت بالفعل فيه مجلة فعلية، كيف نمزي بني االسم والفعل؟ يعين هذ مثال )زيد قائم 

ام( فعل، إذن األول أبوه(، و)زيد قام أبوه(، )زيد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة )قائم( اسم، )ق
مجلة إسمية، واثلاين مجلة فعلية، يف املثال األول اخلرب يكون مجلة اسمية، )زيد قائم أبوه(، أو تقول 

 )أبوه قائم(.

 : )قائم( كيف نعربها؟الطالب 
 )قائم( خرب مقدم، و)أبوه( مبتدأ مؤخر. :الشيخ

ه الضمة الظاهرة، )قائم( خرب للمبتدأ أخربت عن أبيه بالقيام، فتقول )زيد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفع
اثلاين مقّدم، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )أبو( مبتدأ ثان مؤخر، مرفوع وعالمة 

رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة وهو مضاف و)اهلاء( مضاف إيله، واجلملة االسمية يف حمل رفع خرب 
 أ، و)قائم( خربه، أو تقّدم فتقول )زيد أبوه قائم(.املبتدأ، أو يصح أن تعرب )أبوه( مبتد
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تنبيه لو أعربنا )زيد( زيد مبتدأ، و)قائم( مبتدأ، فـ)أبوه( ال تعربها خربا، نعربها: فاعل سد مسد اخلرب، 
 سيأيت إن شاء اهلل يف كتاب آخر.

نه من األسماء تقول )زيد أبوه قائم(، )زيد( مبتدأ، )أبو( مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الواو أل
اخلمسة، وهو مضاف و)اهلاء( مضاف إيله، )قائم( خرب للمبتدأ اثلاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

 الظاهرة، واجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول، هذه اجلملة االسمية.

ول: لقبوهل تاء اتلأنيث )قامْت(، وال نستطيع أن نق-)زيد( مبتدأ )قاَم( فعل ماض  :اْلملة الفعلية= 2
فعل ماض مبين ىلع الفتح ال حمل هل من اإلعراب )أبو( فاعل مرفوع وعالمة  -سقام، إذن ليس مضاراع

 رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة، وهو مضاف، و)اهلاء( ضمري متصل يف حمل جر مضاف إيله.

ذا الضمري يف عندك قاعدة: هذا الضمري إذا أضيف إىل االسم فإنه يعرب دائما مضاف إيله، تنظر هل 
آخره توجد فتحة، ضمة، كرسة، )أبوَك، أبيِك، أبوُه، أبوها، أبوهما( تنظر لآلخر، إن وجد سكون تقول: 

 ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله، أو مبين ىلع الفتح، أو الكرس، أو الضم.

وال به، وإما فاعال، هذا الضمري إذا أما إذا اكن الضمري مضافا إىل الفعل، فيعرب أحد اإلعرابني: إما مفع
 اكن ملصوقا بالفعل، يعرب إما فاعال أو مفعوال به.

 : اهلاء؟الطالب

: ال حنن ما فّصلنا، الضمائر أقسام، من الضمائر ما يعرب فاعال، ومفعوال، وجمرورا، ومن الضمائر الشيخ
جمرورا وال يأيت فاعال، فيه أقسام، ما يعرب فاعال، أو مفعوال به، ومن الضمائر ما يكون مفعوال به أو 

 ومن الضمائر ماال يكون إال فاعال وال يكون مفعوال.

هذا بالنسبة للجملة االسمية والفعلية، تنبيه: إذا اكن اخلرب مجلة فال بد هل من رابط، يربطه باملبتدأ، 
 تسعة أمور تأتينا يف وهذا الرابط إما تكرار املبتدأ نفسه، أو بمعناه، أو وجود ضمري يف اجلملة ... يه

املطّوالت، يعين ملا يكون اخلرب مجلة )زيد قام أبوه(، )قام أبوه( ترجع إىل )زيد(، اجلملة اليت تقع يف حمل 
رفع خرب البد هلا من رابط يربطها باملبتدأ، )زيد أبوه قائم(، )أبوه( هو، أو أن يعاد املبتدأ نفسه أو بمعناه، 

ر املبتدأ ليس بلفظه لكن بمعناه، مثل أن أو حنو ذلك البد من رابط، وس يأيت تفصيله، يعين قد يكرَّ
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تقول )اذلين آمنوا املصلحون يف األرض(، أو )املصلحون اذلين جيب احرتامهم(، أو )إاعنتهم(، )اذلين 
قَاُموا آمنو(، )املصلحون(، نفس املعىن، وكما قال عز وجل }

َ
االخكاَتابا وَأ ُكوَن ب ايَن ُيَمسِّ اَلةَ َواَّلا الصا

اناا ، فاذلي يتمسك بالكتاب هو اذلي يقيم الصالة، واذلي يقيم الصالة هو اذلي يتمسك 180{األعرافإ
َاقاُة )بالكتاب، وإاعدة املبتدأ بلفظه }

خ
َاقاُة )1اْل

خ
َاقاةُ 2( َما اْل

خ
َراَك َما اْل دخ

َ
، هذا عموم 3-1{احلاقة( َوَما أ

 مفصل.وسيأيت تفصيله إن شاء اهلل يف كتاب 

 ]كون اخلرب شبه مجلة[

 يكون اخلرب شبه مجلة، ويه ىلع قسمني:

= إما جار وجمرور مثل )الطالب يف املعهد(، )الطالب( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة )يف( حرف 1
جر، )املعهد( اسم جمرور بـ)يف( وعالمة جره الكرسة، واجلار واملجرور شبه مجلة، متعلق بمحذوف 

 قر أو استقر، خرب املبتدأ.خرب، تقديره مست

= اجلملة الظرفية )الكتاب فوق املكتب(، )الكتاب( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، )فوق( ظرف 2
 ماكن منصور وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، )املكتب( مضاف إيله جمرور وعالمة جره الكرسة. 

 ]مناقشة[

 : اقرأ األمثلة.الشيخ
اْلمل اآلتية: "حممد قائم، حممد حرض أبوه، حممد أبوه مسافر، حممد يف ادلار، حممد  اعرب: )الطالب

 ".(عندك
 : نبدأ بعبد السالم )حممد(.الشيخ

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.عبد السالم
 : )قائم(.الشيخ

 : )قائم( خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة.الطالب
 : فارس )حممد(.الشيخ

 : )حممد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره.فارس
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 : )حرض( فعل ماض مبين ىلع الفتح الظاهر ىلع آخره )أبو(.الشيخ

: )أبو( فاعل حلرض مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة، وهو مضاف، واهلاء ضمري فارس
 باإلضافة، و)حرض أبوه( مجلة فعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ.متصل مبين ىلع الضم يف حمل جر 

 : أين الرابط؟الشيخ
 : اهلاء.فارس

 : تعود ىلع من؟الشيخ
 : ىلع حممد.فارس

: )حممد أبوه مسافر(، )أبو( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء اخلمسة وهو الشيخ
 ل جر مضاف إيله، اعدل )مسافر(!مضاف، واهلاء ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حم

: خرب للمبتدأ اثلاين أبوه، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، واجلملة اإلسمية يف حمل اعدل
 رفع اخلرب األول حممد.

 : والرابط؟الشيخ
 : اهلاء.اعدل

 : عبد اإلهل )حممد يف ادلار(.الشيخ
 رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره. : حممد مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمةعبد اإلهل

 : نعم باالبتداء ألنه خال من العوامل اللفظية، )يف(!الشيخ
: )يف( حرف جر، و)ادلار( اسم جمرور بـ)يف( وعالمة جره الكرسة الظاهرة ىلع آخره، وشبه عبد اإلهل

 اجلملة )يف ادلار( يف حمل رفع خرب للمبتدأ حممد.
 : )حممد عندك(.الشيخ

أ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره )عندك(، )عند( ظرف ماكن دد( مبت: )حممالطالب
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره وهو مضاف، و)الاكف( ضمري متصل مبين ىلع الفتح 
يف حمل جر مضاف إيله، والشبه اجلملة الظرفية )عندك( متعلقة بمحذوف تقديره مستقر يف حمل رفع 

 خرب مبتدأ.
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 هذا فيما يتعلق باملبتدأ واخلرب، ولعلنا نكتيف بهذا القدر إن شاء اهلل تعاىل.

 سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت أستغفرك وأتوب إيلك، وبارك اهلل فيكم.


